Iedere klant de juiste aandacht.
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Inleiding
Tijden veranderen snel, concurrentievoordelen zijn steeds moeilijker te verdedigen en klanten beschikken over
steeds meer (markt) informatie. Het verder ontwikkelen van de relatie met bestaande klanten is de sleutel naar
een duurzame omzet- en winstontwikkeling. In de Harvard Business Review werden cijfers van Bain&Company
gepresenteerd waarin een 5% toename van klantbehoud een winststijging van 65-95% veroorzaakt.
Het inrichten van een klantgerichte strategie en het maximaliseren van de klantwaarde is een aanpak die zich
in de afgelopen jaren keer op keer heeft bewezen. Binnen deze aanpak is het belangrijk om iedere unieke
klant de juiste aandacht te geven. Dit geldt ook voor de verlieslatende klanten. Langer blijven leveren aan hen
vergroot immers het verlies. De strategie dient dan ook gericht te zijn op het verwerven van de juiste klanten,
het ontwikkelen van het juiste bedieningsconcept voor deze klanten (relatie) en het behouden van de juiste
klanten. Deze aanpak wordt in de literatuur ‘Customer Value Management’ genoemd.
BusinessMonitor heeft een compleet platform ontwikkeld met als doel om op een laagdrempelige en praktische
manier Customer Value Management in de praktijk te brengen. De ‘KlantMonitor’ stelt je in staat om in lijn met
de bedrijfsprocessen en gekoppeld aan je bestaande businesssoftware (CRM-ERP) op een continue manier te
bepalen welke klant welke aandacht verdient. Hierbij wordt zowel het financiële als het belevingsperspectief in
de analyses betrokken.
Er wordt gekeken naar de waarde van de klant in termen van klantgedrag (laatste aankoop, aantal aankopen,
frequentie, omzet) als naar de waarde voor de klant in termen van tevredenheid, loyaliteit en gedragsintenties.
Hiermee wordt het mogelijk om vooruit te kijken en niet verrast te worden door de acties van klanten, maar
hier actief op te kunnen anticiperen. Met de KlantMonitor wordt snel duidelijk welke klanten de hoogste toegevoegde waarde ervaren. Wie zijn de promoters en wat is de Net Promoter Score (NPS) van je organisatie? Hoe
ziet deze score eruit wanneer de resultaten per accountmanager worden gepresenteerd?
Een interactieve klantpiramide stelt direct vast hoe de verdeling is van de klantwaarde binnen je klantenbestand. Door deze te confronteren met de uitkomsten van tevredenheidsonderzoek wordt duidelijk waar je
zakelijke vrienden zich bevinden. Stel automatisch en statistisch onderbouwd vast welke verbeteringen in de
klantgerichte processen prioriteit dienen te krijgen.
Deze aanpak en onze interactieve verbeterprioriteitenmatrix zorgen ervoor dat binnen de ISO audit het aspect klanttevredenheid tot de hoogst scorende behoort. Signaleer op een actieve en gestructureerde wijze de
mogelijkheden om marktaandeel binnen je huidige klantenkring te winnen. Bekijk per accountmanager hoe
hij/zij functioneert door de ogen van de klanten en stel samen een coachplan op om de aanpak nog effectiever
te maken. Een vergelijking met de concurrentie biedt nieuwe mogelijkheden om de eigen prestatie actief te
benchmarken.
De KlantMonitor stelt u verder in staat om direct actie te ondernemen op door klanten gemelde klachten. U
kunt reageren wanneer het er voor de klant nog toe doet. De Customer Effort Score (CES) biedt inzicht in de
drempels die klanten ervaren met het zakendoen met je organisatie. Aan (zeer) tevreden klanten kun je met
behulp van de KlantMonitor een podium bieden om ervaringen met een eenvoudige muisklik te delen op social
media en je website. Deze vorm van referral marketing biedt hiermee de nieuwste mogelijkheden om je doelstellingen voor leadgeneratie en new business te realiseren.
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Projectplan
De KlantMonitor is een instrument dat speciaal is ontwikkeld om klantwaardemanagement in de praktijk te
brengen. Het systeem maakt gebruik van data uit bestaande CRM en ERP systemen en combineert de klantwaarde en klantwaardering. Naast de loyaliteit van klanten wordt ook de betrokkenheid van medewerkers
gemeten en gerapporteerd. Alleen een betrokken medewerker kan immers zorgen voor onderscheidende
klantervaringen.

Data
Import
Het BusinessMonitor systeem is zo ontworpen dat het meerdere typen .csv (plain tekst) bestanden kan importeren. Speciale (Unicode) Taal en specifieke leestekens zoals bijvoorbeeld êü etc. leveren geen problemen op.
Bestanden dienen in UTF-8 te worden aangeleverd.

CSV importeren
Fase

Klant

				

Bestand exporteren		
					

Business
Monitor

inloggen

Verzendtijdstippen
instellen

inplanscherm

Bestand importeren		

Uitsturen en verwerken

Koppeling systemen
BusinessMonitor kan worden gekoppeld aan vrijwel ieder CRM-ERP-Planningssysteem maar heeft standaardkoppelingen en praktijkervaring beschikbaar voor onder andere de volgende systemen:
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Aanlevering
Aanlevering van data kan op verschillende manieren:
•
•
•
•

CSV upload
XML-koppeling
CRM Connector
API

Verzending uitnodiging
Standaard beschikt het systeem over een complete email-verzendfunctionaliteit. Hiermee kunnen eenvoudig
uitnodigingen worden verstuurd en vervolgacties worden ingepland. Hiernaast beschikt het systeem over
geavanceerde mogelijkheden om op basis van achtergrondkenmerken de vraagstelling aan te passen en de
weergave te wijzigen. Ook is het mogelijk om het onderzoek in verschillende talen uit te voeren en de resultaten toch in één dashboard te rapporteren.
Voor het uitsturen van de uitnodigingen zijn onderstaande mogelijkheden beschikbaar:
•
•
•

Managed Service BusinessMonitor
Handmatig inplannen en verzenden door opdrachtgever
Automatisch inplannen en verzenden

Configuratie
Er kunnen tot maximaal 101 achtergrondkenmerken worden verwerkt om aan de onderzoeksresultaten toe te
voegen. Deze achtergrondkenmerken kunnen eventueel ook worden gecombineerd uit verschillende bronbestanden.

Voorbeeld inleesrecord
emailadres@klantnaam.nl, aanhef, voornaam, achternaam, naam accountmanager, leidinggevende, contactpersoonsid, bedieningsconcept, klanttype, afname producten en diensten, klantnummer, afdeling, vestiging,
datum, omzet vorig jaar, omzet lopend jaar, etc.
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Gepersonaliseerde verzending
Voor de verzending van gepersonaliseerde uitnodigingen wordt gebruik gemaakt van een voorgedefinieerde
gepersonaliseerde emailtekst. Het is belangrijk om in het inleesbestand alle velden op te nemen die nodig zijn
om uitnodiging en vragenlijsten op de juiste manier te kunnen personaliseren.

Voorbeeld
Onderwerp:		
Afzender:		
Naam afzender:		

uw mening telt!
support@leverancier.nl
naam

Geachte naamklant,
Wij werken continu aan het verbeteren van onze dienstverlening. Uw mening, suggesties en ervaringen helpen
ons om u nog beter van dienst te zijn. Wij stellen het op prijs als u een aantal vragen wilt invullen over uw contact met #naamaccountmanager#. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 3 minuten. Door op onderstaande knop te klikken komt u vanzelf bij de vragenlijst terecht. Alvast bedankt voor uw medewerking!
Deelnemen aan het onderzoek
Werkt de knop niet? Plak dan de link die hieronder staat in uw browser: #SurveyLink#
Met vriendelijke groet,
Naam
Functie
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Opmaak en mobielvriendelijkheid
Vragenlijsten kunnen in iedere gewenste stijl worden opgemaakt. Standaard passen we het logo en de huisstijlkleuren toe in de template. Belangrijk bij het ontwikkelen van het vragenlijstontwerp is de mobielvriendelijkheid. Alle vragenlijsten die wij ontwikkelen worden hierop getest en voldoen aan de nieuwste eisen met
betrekking tot invulgemak en ondersteuning voor mobiele browsers.

Mogelijkheden
•
•
•

Maatwerk template: logo, lettertype en kleur huisstijl
Toevoeging afbeeldingen
Toevoeging video-audioconten

•

Stijl aan te leveren door opdrachtgever

Voorbeelden
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Vragenlijsten
Er zal binnen de KlantMonitor gebruik worden gemaakt van drie verschillende vragenlijsten:
•
•
•

Vragenlijst relationeel Klanttevredenheidsonderzoek
Vragenlijst transactioneel Klanttevredenheidsonderzoek
Vragenlijst Employee Engagement (vraagstelling e-engagementindex)

Er is een demodashboard ontwikkeld op basis van voorbeeldvragenlijsten:
				
Bekijk demodashboard

Kies voor inloggen

				

Gebruikersnaam:

klantmonitor

				

Wachtwoord: 		

demo

Vragenlijst relationeel Klanttevredenheidsonderzoek
Een relationeel onderzoek wordt uitgevoerd om de loyaliteit te bepalen en de kracht van de samenwerking
(relatie) te meten. Meestal wordt dit onderzoek jaarlijks of om het jaar uitgevoerd.

Voorbeeldvragen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoe zou u Xsample in zijn totaliteit beoordelen met een rapportcijfer?
Kunt u in enkele steekwoorden uw ervaringen met Xsample beschrijven?
Hoe waarschijnlijk is het dat u Xsample zou aanbevelen aan familie, vrienden en relaties?
NPS – net promoter score (%9+10 – % 0-6)
Heeft u Xsample weleens aanbevolen aan familie, vrienden en relaties?
Hoe waarschijnlijk is het dat u volgend jaar opnieuw klant bent bij Xsample?
Zou u opnieuw kiezen voor Xsample als leverancier?
Wie beschouwt u als de belangrijkste concurrent van Xsample?
Hoe presteert Xsample ten opzichte van deze concurrent?
Kunt u voor de volgende aspecten een rapportcijfer geven?
Communicatie met Xsample
Deskundigheid van contactpersoon
Kwaliteit van het geleverde werk
Deskundigheid van contactpersoon
Xsample helpt ons resultaten te boeken
Xsample is een betrokken zakenpartner

•
•
•
•
•

Kunt u in enkele steekwoorden beschrijven hoe u de samenwerking met Xsample ervaart?
Met hoeveel sterren beoordeelt u de dienstverlening van Xsample?
Heeft u verder nog opmerkingen?
Welke verbeterpunten heeft u voor Xsample?
Wilt u uw ervaringen delen? Een referentie voor Xsample schrijven?
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Vragenlijst transactioneel Klanttevredenheidsonderzoek
Voor het optimaliseren van processen is het handig om de klantbeleving direct na contacten met je organisatie
te evalueren. Hierbij kan het gaan om verschillende contacten zoals: aanvraag informatie, bezoek accountmanager, telefoongesprek callcenter, ontvangst levering, afhandeling klacht etc. Kenmerk van dit type onderzoek is dat er een korte vragenlijst direct na het contact wordt verstuurd. Door het koppelen van actie-alerts
aan resultaten van het onderzoek en het synchroniseren van onderzoeksdata met je accountdata kan zeer
klantgericht worden gereageerd. De juiste reactie heeft veel meer impact op het moment dat het er voor de
klant nog toe doet.
Download voorbeeldvragenlijst

Voorbeeldvragen
Afspraak/bezoek accountmanager
•
Wat is uw totaaloordeel over de manier waarop Xsample de afspraak voor u heeft ingevuld?
•
Wat zou Xsample anders moeten doen voor een betere beoordeling?
•
Wat zorgt ervoor dat u zo enthousiast bent over de manier waarop Xsample vo or u deze afspraak
heeft afgehandeld?
•
In welke mate zijn uw verwachtingen met betrekking tot deze afspraak waargemaakt?
Klacht
•
•
•
•
•

Heeft u in de afgelopen 12 maanden een klacht ervaren met betrekking tot de samenwerking met
Xsample?
Heeft u deze klacht ook bij Xsample kenbaar gemaakt?
Is de klacht inmiddels voor u helemaal afgehandeld?
Hoeveel moeite heeft u zelf moeten doen om deze klacht af te handelen?
Graag zou uw accountmanager contact met u opnemen indien uw antwoorden daar aanleiding toe
geven, geeft u daar toestemming voor?

Vragenlijst Employee Engagement (vraagstelling e-engagementindex)
Zonder betrokken medewerkers krijgt u nooit een onderscheidende klantervaring. Heel belangrijk dus om een
scherp zicht te hebben op de betrokkenheid van uw medewerkers. De internationale E-engagementindex geeft
aan hoe uw organisatie presteert ten opzichte van andere organisaties op dit gebied.
				
Bekijk demodashboard

Kies voor inloggen

				
				

Gebruikersnaam:
Wachtwoord: 		

klantmonitor
demo

Voorbeeldvragen
•
•
•
•
•
•

Wat is uw totaaloordeel over Xsample als werkgever?
Ik ben er trots om op te werken voor deze organisatie
Ik denk zelden aan een andere baan/werkgever
Ik ben tevreden over mijn werk bij deze organisatie
Ik zou werken bij deze organisatie aanbevelen
Wat zou Xsample nog kunnen veranderen/verbeteren als werkgever?
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Interactieve rapportage
In een interactief managementdashboard worden de resultaten van de verschillende onderzoeken op een
overzichtelijke wijze gerapporteerd.

Weergaven
•
•
•
•
•

KPI
Relationeel onderzoek
Transactioneel onderzoek
E-engagementonderzoek
Analyse

•
•
•

Verbeterprioriteiten
Individuele rapportage
Responsoverzicht

Demodashboard
Een demodashboard kan worden ingezien via onderstaande link:
Bekijk demodashboard
				

Kies voor inloggen

				
				

Gebruikersnaam:
Wachtwoord: 		

klantmonitor
demo
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Dashboard voorbeeld KPI
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Dashboard voorbeeld relationeel onderzoek
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Dashboard voorbeeld transactioneel onderzoek
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Dashboard voorbeeld E-engagementonderzoek
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Dashboard voorbeeld analyse
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Dashboard voorbeeld analyse (vervolg)
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Dashboard voorbeeld verbeterprioriteiten
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Dashboard voorbeeld individuele rapportage
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Dashboard voorbeeld responsoverzicht
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Uitvoer van data
De verzamelde data kan op verschillende manieren worden uitgeleverd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maatwerk export
Automatische export
Synchronisatie met CRM connector
Handmatige export naar CSV
Export naar PDF
Handmatige export naar Excel
Export naar SPSS inclusief syntax bestand
Export naar PP
Export naar DOC
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Licentie
De BusinessMonitor Enterprise licentie betreft een jaarabonnement op het gebruik van het BusinessMonitor
online onderzoeksplatform. Dit platform bestaat uit een systeem voor het uitvoeren van online onderzoek en
een interactief management dashboard.
				
Bekijk demodashboard

Kies voor inloggen

				
				

Gebruikersnaam:
Wachtwoord: 		

klantmonitor
demo

Planning
Het volledig implementeren van de KlantMonitor zal binnen 6 werkweken en volgens onderstaand tijdschema
uitgevoerd worden:
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Investeringsindicatie KlantMonitor
Ontwikkelkosten
Eenmalig op basis van 3 formulieren, functionaliteiten.
•
•
•
•
•
•
•

Projectmanagement
Afstemmen inleesvariabelen
Opstellen vragenlijsten
Opstellen uitnodigingsteksten
Digitaliseren vragenlijsten
Uitvoeren testmeting
Ontwikkelen dashboardrapportage

Totale kosten ontwikkeling

€ 7.500

Licentie
Jaarkosten licentie Reportmanager vanaf oplevering, per jaar vooraf te voldoen

€ 7.500

Optioneel
XML koppeling realiseren
Doorplaatsing resultaten naar website / faceBook
Toepassen benchmarkgrafiek

€ 500
€ 500
€ 500

Gebruikers
Inclusief 10 gebruikers.
Kosten per extra gebruiker dashboard

€ 30

Genoemde prijzen zijn excl. BTW
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Algemene voorwaarden
BusinessMonitor hanteert bij de uitvoering van opdrachten de algemene voorwaarden van Nederland ICT zoals
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840. Je kunt deze voorwaarden via onderstaande
link op onze website raadplegen.
Download voorwaarden

Betalingsafspraken
Ontwikkelingskosten worden voor 50% bij opdracht gefactureerd op de datum van deze overeenkomst, 50%
wordt bij oplevering van de werkende dashboardapplicatie. Ingangsdatum licentie is de eerste dag waarop de
dashboardrapportage in gebruik is genomen.

Licentiekosten
Jaarlijks gefactureerd op de eerste dag van de nieuwe abonnementsperiode. Opzegtermijn: 3 maanden.
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Bijlage: overzicht dienstverlening onderzoek
Als extra service bieden wij een compleet pakket diensten op het gebied van onderzoek. Alle kosten van ontwikkeling van de KlantMonitor zijn binnen de initiële ontwikkelingskosten inbegrepen.
In onderstaand overzicht worden de verschillende extra diensten en tarieven beschreven:

Features

Prijs per

Vragenlijst ontwikkeling

Vraag

€

15

Routing vragenlijst

Skip

€

32,50

Design template

Project

€

150

Import dataset

Dataset

€

150

Export dataset

Dataset

€

150

XML koppeling

Koppeling

€

500

Advies vraagstelling

Project

€

250

Advies analyse

Analyse

€

250

Inrichting Dashboardreporting

Variabele

€

250

Instellen actiemanagement

Trigger

€

250

Benchmarkrapportages

Benchmarkitem

€

250

Pollmodule

Jaar

€

500

Panelmodule

Jaar

€

500

Tarief projectleider

Uur

€

65 - 100

Tarief programmeur

Uur

€

80 - 125

Tarief consultant

Uur

€

100 - 150
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Bezoekadres
Beursplein 37
3011 AA Rotterdam

Postadres
Postbus 30223
3001 DE Rotterdam
+31 (0) 10 280 2800
info@businessmonitor.nl
www.businessmonitor.nl
Klik hier voor onze animatie
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